
Governo do Paraná 
se prepara para a 
retomada da economia 
no pós-covid-19 
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Confirmado o quarto caso de
coronavírus em Umuarama

A Secretaria de Saúde confirmou na tarde de ontem que uma mulher de 61 anos 
está infectada com covid-19. Moradora em Umuarama, ela permaneceu aproxima-
damente 30 dias cuidando da mãe em São Paulo e apresentou os sintomas da 

doença no último dia 14, assim que retornou para casa. l Pág. 16

Renovação do contrato 
com a Sanepar é 
aprovada por comissão 
na Câmara 

Governo antecipa o 
pagamento da segunda 
parcela do auxílio 
de R$ 600 

Meio abertos ou meio fechados?
 Proprietários de bares e restaurantes aguardam ansiosamente a decisão do prefeito 
Celso Pozzobom, que prometeu baixar um decreto nesta semana flexibilizando o sis-

tema de atendimento ao público nesses estabelecimentos. Por enquanto, alguns aten-
dem no sistema delivery ou drive-thru até as 22h. Segundo a assessoria, provavelmente 

na quinta-feira as novas determinações poderão ser publicadas.
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Na mira
Dois vereadores de Umuarama poderão ter condutas analisadas 
em casos distintos que geraram denúncias feitas por um ex-
assessor da Câmara Municipal e de uma proprietária de um site 
de notícias do município. Para a sessão de ontem (20) foram 
lançados na pauta, dois Procedimentos de Representação que 
designam Comissões Especiais para examinar as denúncias. Os 
dois vereadores citados já foram notificados.

Denúncias
Um dos casos envolve o vereador Deybson Bitencourt, 
sobre um vídeo gravado por seu ex-chefe de gabinete, 
registrando a saída de uma reunião na Câmara entre o 
ex-chefe de gabinete do presidente Noel do Pão, de um 
gerente da Sanepar, um assessor do Poder Executivo e três 
vereadores. Além da divulgação das imagens em redes 
sociais, os comentários levaram os envolvidos a procurar a 
delegacia, onde registraram um boletim de ocorrências. O 
outro procedimento trata de uma denúncia feita contra a 
vereadora Ana Novais, que teria compartilhado no Whatsapp 
um áudio recebido onde uma repórter supostamente 
tramava contra um vereador e contra uma terceira pessoa. 
Neste mesmo áudio, o nome da vereadora chegou a ser 
mencionado onde haviam duas mulheres conversando.

Recolher-se ou não
A discussão jurídica que tem circulado, até quase que 
mais do que o vírus Covid-19 dentro do cenário político 
em Umuarama, trata sobre o toque de recolher instituído 
pelo prefeito em um dos decretos baixados recentemente. 
O intuito é impedir o avanço rápido da doença, fator que 
pode gerar um caos nas unidades de saúde do município. 
A medida foi discutida até seu esgotamento no âmbito do 
judiciário e a ação que dava um ultimado ao direito de ir e 
vir do cidadão umuaramense, entre as 22h e 5h, terminou 
sendo suspensa pelo Supremo Tribunal Federal.

Decisão final
A decisão foi expedida no 
domingo pelo presidente 
do STF, Dias Toffoli, que 
determinou a suspensão 
imediata do toque de recolher 
noturno, instituído por meio 
de decreto municipal desde 
o último dia 4. O Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJ-PR) havia 
concedido habeas corpus a um 
morador da cidade que alegou 
que o decreto limitava seu 
direito constitucional de ir e 
vir. Depois, a prefeitura entrou 
com recurso e conseguiu 
a reativação do toque de 
recolher.

O recurso
Neste ínterim a prefeitura 
recorreu ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) que 
encaminhou o recurso ao 
Supremo, onde o ministro Dias 
Toffoli entendeu que não pode 
haver toque de recolher na 
cidade. Com a decisão do STF 
a prefeitura terá de acatar a 
determinação e suspender o 
toque de recolher. A medida 
era um esforço para evitar 
aglomerações de pessoas nas 
ruas por conta da pandemia, 
embora o comércio esteja 
funcionamento normalmente 
durante o dia.
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Paraná prepara retomada da 
economia no pós-Covid-19

O Governo do Estado prepara 
um plano de ação projetando a reto-
mada econômica do Paraná após 
a crise instalada com a pandemia 
de coronavírus. Em reunião por 
videoconferência com lideranças 
do setor produtivo que formam o 
chamado G7, o governador Ratinho 
Jr informou ontem (segunda-feira, 
20) que um comitê de trabalho foi 
criado para propor estratégias que 
busquem acelerar o processo de 
recuperação. O grupo, destacou o 
governador, será liderado pelo vice-
-governador Darci Piana.

Além disso, o Estado vai lançar 
nas próximas semanas um selo 
“made in Paraná” para estimular 
a produção e consumo de produ-
tos locais, fortalecendo o empre-
sariado paranaense. A intenção 
é fomentar a economia, gerando 
emprego e renda nas mais diversas 
regiões. Uma campanha publicitá-
ria, em diversas mídias, também 
está sendo criada como forma de 
propagar a iniciativa.

Participaram da reunião o presi-
dente do Sistema Ocepar (coopera-
tivas) e atual coordenador do G7, 
José Roberto Ricken; os presiden-
tes da Federação das Indústrias do 
Paraná (Fiep), Carlos Valter Martins 
Pedro; do Sistema Faep (Federa-
ção da Agricultura do Estado do 
Paraná), Ágide Meneguette; da 
Associação Comercial do Paraná 
(ACP), Camilo Turmnina; Sér-
gio Malucelli, da Federação das 
Empresas de Transporte de Car-
gas do Estado do Paraná (Fetrans-
par); e da Federação das Associa-
ções Comerciais e Empresariais 
do Estado do Paraná, Marco 
Tadeu Barbosa. Piana represen-
tou também a Fecomércio.

“É o momento de se pensar no 
day after, em como acelerar após 

Balanço
O governador aproveitou o encontro para fazer também um balanço das iniciativas 

nas áreas social e de saúde para combater o Covid-19. Citou a antecipação da entrega 
dos Hospitais Regionais de Guarapuava, Ivaiporã e Telêmaco Borba. Os complexos que 
ficariam prontos apenas no fim do ano serão finalizados em até 45 dias, acrescentando 

ao sistema público de saúde mais 50 leitos de UTI e 160 de enfermaria. Mencionou 
também a distribuição de máscaras, álcool gel, cestas básicas, além da merenda esco-
lar. “Estamos fazendo de tudo para que o paranaense sofra o menos possível com tudo 

isso que está acontecendo”, ressaltou Ratinho Junior.

o fim da pandemia. Ter um plano 
estratégico e consistente, sem dei-
xar de olhar, é claro, para aquilo 
que é mais impor tante agora, 
salvar vidas”, disse o governa-
dor. “Queremos criar mecanismos 
conjuntos que possam ajudar o 
setor produtivo a se reequilibrar. 
Ações que vão além da ofer ta de 
crédito”, acrescentou.

COMPRAS
Como forma de colaborar e 

expandir a iniciativa, Ratinho Jr refor-
çou que o governo iniciou estudos 
para também ampliar a compra de 
produtos estaduais. “Fazemos lici-
tações todos os dias, muitas delas 
milionárias. Pedi para que, dentro da 
lei, se possa encontrar uma forma 
de comprar mais dos nossos forne-
cedores locais”, explicou.

INFRAESTRUTURA
O governador comentou ainda 

que o Estado pensa em formas 
alternativas de estimular a constru-
ção civil, especialmente com obras 
de infraestrutura rodoviária, polo 
indutor da geração de empregos. 
“Iniciativas rápidas para colaborar 
com a população”, afirmou ele.

O conjunto de medidas foi bem 
recebido pelas lideranças produti-
vas. “Estamos ao lado do Governo 
do Estado e sabemos também que 
ele está do nosso lado para fazer 
com que o Paraná saia o mais 
rapidamente possível desta crise”, 
disse Ricken. “Essa iniciativa de 
induzir a consumo do produto para-
naense, por si só, já é muito boa. E 
disso que o Estado precisa”, com-
pletou Martins Pedro.

O Estado pensa em formas alternativas de estimular a construção civil, com obras de infraestrutura rodoviária, 
polo indutor da geração de empregos

GARALDO BUBNIAK/AEN
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Crise
Estudo do Dieese mostra 
que acordos coletivos para 
permitir a adoção de medidas 
contra demissões pela crise 
econômica da pandemia do 
coronavírus já chegaram a 2,4 
milhões de trabalhadores.

Crise II
Com milhões de negociações 
diretas entre empresas e 
empregados, a expectativa 
do governo é de que esse 
número aumente. Segundo 
sindicatos patronais, só não 
está maior porque o sistema 
criado pelo governo registra 
instabilidade no decorrer do 
dia. Mas pode chegar a 24,5 
milhões de trabalhadores 
formais. O número 
representa 73% de toda a 
mão de obra com carteira 
assinada no Brasil.

Pensão
O deputado Luciano Ducci 
(PSB), com outros sete 
deputados do PSB, assina 
projeto de lei que assegura 
o direito à pensão por morte 
para os dependentes dos 
trabalhadores que atuam em 
atividades essenciais como 
o atendimento à covid-19. 
A pensão corresponderá a 
100% da média dos maiores 
salários de contribuição, 
correspondentes a 80% do 
período contributivo.

Testes rápidos
A Secretaria Estadual de 
Saúde entregou 1.500 testes 
rápidos à Prefeitura de 
Cascavel que serão utilizados 
para diagnóstico da covid-19. 
A prefeitura está comprando 
mais 3 mil testes rápidos, que 
podem chegar nesta semana.

Auxílio emergencial
Moradores de todas as 
regiões do Paraná relatam 
o desespero na espera de 
aprovação do pedido de auxílio 
emergencial anunciado pelo 

governo federal. A Prefeitura 
de Foz do Iguaçu diz que 32 
mil famílias estão inseridas no 
cadastro único. Em Cascavel, 
são 37 mil famílias; Francisco 
Beltrão, são 8,4 mil inscritas. 
São microempreendedores, 
trabalhadores autônomos 
e desempregados que 
reclamam da falta de 
informações e aprovação para 
receber o auxílio.

Auxílio II
Segundo o estudo do 
Instituto Locomotiva, 5,5 
milhões de informais correm 
risco de perder a ajuda de 
R$ 600. Esse é o número de 
brasileiros que têm direito 
ao auxílio emergencial, mas 
que não estão no cadastro 
único, não têm conta 
em banco nem acesso à 
internet; fazer o dinheiro 
chegar é o desafio.

Cloroquina
O secretário Beto Preto 
(Saúde) informou que nos 
próximos dias devem chegar 
mais 27 mil comprimidos 
de cloroquina para todas as 
regionais. “Como ainda não 
temos tratamento específico 
e eficaz até o momento, o 
Ministério da Saúde considerou 
a utilização da cloroquina em 
caráter temporário, de acordo 
com critério da equipe médica 
dos hospitais”.

Antirretrovirais
São vários medicamentos em 
teste no mundo e no Brasil 
para o tratamento da infecção 
por coronavírus. “Vários 
antirretrovirais da família dos 
medicamentos usados para o 
tratamento de equilíbrio do 
coquetel anti-HIV estão sendo 
pesquisados. Foi assim com 
a gripe H1N1, que resultou 
na indicação do Tamiflu”, 
disse Beto Preto. “No caso 
do coronavírus, vai existir um 
tratamento mais pacificado e 
aceito por todos”.

Retorno
dos cultos
Na manhã de ontem 

(segunda-feira, 20), foi 
publicado o Decreto Muni-
cipal 148/2020 que per-
mite a celebração de cul-
tos religiosos em Cruzeiro 
do Oeste, mediante uma 
série de critérios rigorosos 
de segurança.

Os templos poderão 
acomodar somente 50% 
da capacidade de pes-
soas, devendo atender a 
alguns requisitos. Entre 
eles o uso obrigatório de 
máscaras e a disponibiliza-
ção de álcool em gel 70%, 
em local sinalizado, para 
uso dos presentes.

As igrejas deverão man-
ter uma distância de 2 
metros entre cada partici-
pante, além de evitar filas 
e aglomerações. Deverá ser 
intensificada a limpeza das 
superfícies e deverá tam-
bém haver a organização e 
controle da entrada e saída 
das em cada templo.

Outras exigências é de 
que os banheiros sejam 
mantidos limpos e higieniza-
dos, equipados com sabo-
nete líquido, papel toalha 
em recipiente próprio e lixei-
ras acionadas por pedal.

A prefeita Helena Bertoco 
ainda pede para que os parti-
cipantes dos cultos religiosos 
evitem contato corporal entre 
si, como beijos, abraços e 
apertos de mão.

E, de acordo com as 
determinações do decreto, 
os templos terão que evi-
tar a participação de pes-
soas do grupo de risco em 
suas celebrações. Idosos 
com mais de 60 anos e 

por tadores de doenças 
crônicas e gestantes não 
poderão participar.

A prefeita Helena Ber-
toco, fez um pronuncia-
mento oficial ontem e tam-
bém orientou os líderes 
religiosos para que tenham 
o máximo de cuidado com 
os fiéis. Ela explica ainda 
que apenas liberou a par-
ticipação de público nas 
celebrações pois entende a 
necessidade da população 
em reunir-se em oração.

“Até o momento, Cru-
zeiro do Oeste não teve 
nenhum caso de coronaví-
rus, o que é resultado de 
um trabalho intenso de 
conscientização e medidas 
protetivas. Peço a todos que 
não se descuidem agora e 
sigam as orientações pre-
ventivas, para que possa-
mos voltar à normalidade, 
ainda que parcial, com res-
ponsabilidade e segurança” 
e ressaltou a importância 
da participação da popula-
ção como fiscalizadores e 
divulgadores das medidas 
tomadas pelo Poder exe-
cutivo contra a Covid-19. O 
Decreto passa a vigorar a 
partir de hoje.

PREFEITA de Cruzeiro do Oeste 
libera a participação de público em 
celebrações religiosas

ASSESSORIA
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Renovação com a Sanepar é 
aprovada pela CJR na Câmara

Ainda sem previsão para ser 
enviado à votação em plenário, 
o projeto que trata da renovação 
do contrato entre a Prefeitura e 
a Sanepar foi aprovado por uma 
das Comissões na Câmara Muni-
cipal de Umuarama.

O texto foi analisado ontem 
(segunda-feira, 20) pela perma-
nente de Justiça e Redação (CJR) 
do Poder Legislativo, composta 
pelos vereadores Junior Ceranto 
(presidente), Newton Soares e 
Ronaldo Cruz Cardoso. Depois será 
encaminhada para novas análises 
nas demais comissões da Casa.

A autoria do projeto é do Poder 
Executivo e dispõe sobre a reno-
vação do com a a Sanepar e outro 
texto que também foi discutido, 
trata sobre o compartilhamento 
de titularidade da gestão associada 
de prestação, planejamento, regu-
lação e fiscalização dos serviços 
de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário na cidade, na 
instalação do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB).

A proposição ja havia sido 
levada à Câmara para ser anali-
sada pelos vereadores ao final 
do ano passado e a instala-
ção do  PMSB foi discutido em 
audiência pública.

Um dos pontos mais analisado 
e discutido pelos vereadores é 
referente ao período de vigência da 
concessão dos serviços em con-
trato a ser firmado entre Prefeitura 
de Umuarama e Sanepar, que pode 
chegar a 60 anos. Está prevista no 
texto a contratação por 30 anos, 
com liberação para uma provável 
renovação por mais 30.

PLANO DE SANEAMENTO
Representantes da Sanepar 

apresentaram o plano de investi-
mentos, que prediz investimentos 
em torno de R$ 236 milhões nas 
três próximas décadas, sendo R$ 
52,6 milhões em ampliação da 
captação, tratamento e distribuição 
de água; outros R$ 91,1 milhões 
na rede de coleta e no tratamento 
do esgoto; e mais R$ 93 milhões 
em melhorias nos dois sistemas.

Embora a prefeitura tenha 
enviado ambos os projetos em 
caráter de urgência, o impasse 
segue desde o ano passado. Ses-
sões extraordinárias chegaram a 
ser marcadas para o dia 13 de 
dezembro de 2019, mas foram 
canceladas pelo presidente da 
Câmara, vereador Noel do Pão, 

após alguns parlamentares recla-
marem que não houve tempo hábil 
para análise dos pedidos.

Outros dois textos que tratam 
distintamente da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e do Plano 
de Carreira do Magistério, tam-
bém foram discutidos e aprova-
dos pela mesma comissão.

TRÂMITE
O tramite legal pelo qual segui-

rão as propostas na Câmara será 
o encaminhamento para que 
análise por todas as comissões 
permanentes e depois, se apro-
vadas, serão publicadas, poste-
riormente poderão ser colocadas 
em pauta para a discussão e 
votação dos vereadores.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) realizou ontem um trabalho de desinfec-
ção do entorno do Hospital Cemil de Umuarama. A ação será realizada em todas as unida-
des de saúde que recebem pacientes para o tratamento do coronavírus. A higienização do 
entorno do Norospar acontecerá na quarta-feira (22) de manhã, o Hospital Nossa Senhora 
Aparecida receberá a limpeza na quinta-feira (23), também pela manhã e, no Hospital do 
Câncer Uopeccan, a higienização será na manhã da sexta-feira (24). O trabalho é realizado 
em conjunto entre a Sanepar, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e Polícia Militar, que faz 
o isolamento da área e a segurança do trânsito. Para a desinfecção, a Sanepar utiliza hipoclo-
rito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa).

ASSESSORIA
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A empresa M.C.F. IMÓVEIS LTDA. pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ nº 30.528.508/0001-28, torna público que RECEBEU do 
IAP, Instituto Ambiental do Paraná a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
para implantação do Loteamento PARQUE PORTUGAL, no Lote 
“B”, da subdivisão do Lote nº27/F-1, da Gleba 12-Jaborandi, da 
Colônia Núcleo Cruzeiro Umuarama-Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALÇÃO

A empresa C.F.M. IMÓVEIS LTDA. pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ nº 30.365.031/0001-07, torna público que RECEBEU do 
IAP, Instituto Ambiental do Paraná a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
para implantação do Loteamento PARQUE ILHA DA MADEIRA, 
no LOTE 27-H/Rem-B, DA SUBDIVISÃO DO LOTE Nº27-H/Rem, da 
Gleba 12-Jaborandy da colônia Núcleo Cruzeiro de Umuarama-Pr.

Primeiro paciente internado 
por Covid-19 recebe alta

O Hospital do Câncer 
da Uopeccan de Umua-
rama e referência para 
internação de pacientes 
com coronavírus. Uma 
ala foi isolada para aten-
dimento desses pacien-
tes, com leitos, quartos 
arejados, equipamentos 
de suporte à vida, con-
trole de entrada e saída 
de pessoas e materiais.

O morador de Cia-
norte, Abílio de Oliveira, 
65 anos, foi o primeiro 
paciente que recebeu 
o tratamento da Covid-
19, no mês passado na 
Uopeccan de Umuarama 
e o primeiro a ter sido 
diagnosticado com a 
doença no município. “Eu 
estava viajando e passei 
por Umuarama e comecei 
a espirrar e senti dor na 
nuca, cheguei a pensar 
que eu estava com sinto-
mas de dengue”, afirma 
Abílio de Oliveira.

Após esses primei-
ros sinais, ele procurou 
uma unidade hospitalar, 

onde ficou internado e 
fez vários exames. Em 
seguida, ele foi enca-
minhando, no dia 17 
de março, para Uopec-
can, com febre, tosse 
e mal-estar no corpo. O 
paciente recebeu o acom-
panhamento inicial, rece-
beu medicação e ficou 
isolado em um quar to, 
foram realizados exames 
admissionais e coletado 
o material de nasofa-
ringe e encaminhado 
ao Lacen (Laboratório 
Central do Estado do 
Paraná) para descar tar 
ou confirmar a doença.

No dia 20 de março, 
Abílio recebeu o resul-
tado positivo para a 
Covid-19 e começou 
o tratamento, foram 8 
dias de internação e de 
cuidados redobrados 
para garantir a cura. A 
Dra. Carla Andressa Dal 
Ponte, explica como foi o 
acompanhamento médico 
durante o processo do 
tratamento, “no início ele 

teve que usar oxigênio, 
pois sentia muita falta 
de ar, foram dias difí-
ceis para o paciente 
ficar longe da família 
e isolado”.

Abíl io lembra dos 
momentos que passou 
internado, sem ter con-
tato físico com os fami-
liares. “Foi um choque 
lidar com essa situação, 
eu que achava que era 
dengue e acabou sendo 
coronavírus”, enfatiza.

Depo i s  d e  uma 
semana internado enfren-
tando a doença, veio a 
boa notícia. No dia 25 de 
março, Abílio soube que 
estava curado e recebeu 
alta médica. “Quando 
recebi o resultado, agra-
deci a Deus primeira-
mente. Hoje vejo a impor-
tância de usar máscara e 
tomar as medidas preven-
tivas contra a Covid-19”.

MÉRITOS
A vitória do diagnós-

tico de cura não foi só 
do senhor Abílio, mas 

de toda equipe médica 
da Uopeccan, que busca 
a cada dia oferecer o 
melhor tratamento para os 
pacientes do coronavírus. 
Carla Andressa ressalta 
alegria de fazer parte do 
processo da busca pela 
cura. “Graças à Deus 
fomos vitoriosos com os 
procedimentos e tivemos 
uma resposta satisfatória 
no quadro de saúde do 
paciente, hoje ele segue 
vida dele tomado os cui-
dados necessários”.

ABÍLIO de Oliveira, 65 anos, foi o 
primeiro paciente diagnosticado com 
a doença no município

ASSESSORIA UOPECCAN

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,25 0,07 0,53 3,30
IGP-M (FGV) -0,04 1,24 1,69 6,81
IGP-DI (FGV) 0,01 1,64 1,75 7,01

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
21/3 a 21/4 0,5000 0,2162 0,0000
22/3 a 22/4 0,5000 0,2162 0,0000
23/3 a 23/4 0,5000 0,2162 0,0000
24/3 a 24/4 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,12% 15,95 
Vale ON -3,50% 42,46 
ItauUnibanco PN -2,50% 22,64 
Bradesco PN -3,24% 19,70 
Cyrela ON +8,85% 15,62 
Magazine Luiza ON +8,72% 48,48

IBOVESPA: -0,02% 78.972 pontos

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,0781 1,0682 1,0681
IGP-DI (FGV) 1,0772 1,0640 1,0701
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,71
Libra est. 0,80
Euro 0,92
Peso arg. 66,00

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,4% 5,3080 5,3090 +2,2%
PTAX  (BC) +0,5% 5,2831 5,2837 +1,6%
PARALELO +1,1% 4,3200 5,5200 +2,0%
TURISMO +1,1% 4,3200 5,5000 +2,0%
EURO +0,4% 5,7433 5,7460 +0,3%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (MAR)1.608,06 0,29 0,91 5,35
Oeste (MAR) 1.618,12 0,22 0,71 5,71

DÓLAR 20/04

Iene R$ 0,0491
Libra est. R$ 6,59
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1226,24 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 3,75%  | TJLP: 4,94%

Em 20/04 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 94,50 2,2% 5,0%
SOJA Paranaguá 101,50 1,7% 4,1%
MILHO Cascavel 45,00 -7,2% -6,3%

SOJA 826,50 -6,00 -4,2%
FARELO 285,60 -2,60 -12,2%
MILHO 314,25 -8,00 -8,6%
TRIGO 548,75 15,25 1,8%

SOJA 86,40 0,0% 3,0%
MILHO 38,96 -4,5% -10,9%
TRIGO 57,56 0,0% 6,3%
BOI GORDO 183,09 0,0% -2,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 17/04 PR DIA 30d.

Em 20/04 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Bafômetro
da Guarda

A Diretoria de Trân-
sito de Umuarama (Umu-
trans) adquiriu um etilô-
metro portátil - também 
conhecido como bafô-
metro - para auxiliar as 
operações da Guarda 
Municipal, quando há 
indícios de motoristas 
conduzindo veículos sob 
efeito de álcool. O inves-
timento no equipamento 
foi de R$ 10.500,00 
com recursos do Fundo 
Municipal de Trânsito.

O etilômetro, modelo 
BAF-300, é cer tificado 
pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inme-
tro) e homologado pelo 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran). 
Possui modo de opera-
ção automático, apre-
sentando instruções 

de uso e resultado dos 
testes em português, e 
suporta três tipos de ali-
mentação, dando maior 
autonomia ao operador.

O sensor eletroquí-
mico reconhece apenas 
as moléculas de álcool, 
sem inter ferência de 
out ras  substânc ias 
(como cetonas e hidro-
carbonetos) e a memó-
ria interna armazena 
até 2.000 testes. O 
modelo adquirido pela 
Umutrans possui ainda 
impressora por tátil que 
viabiliza a impressão 
dos testes de modo 
automático, opção de 
impressão de teste 
quando houver recusa 
de sopro e programa-
ção de impressão de 
testes a par tir de um 
valor mínimo.

EQUIPAMENTO foi adquirido por R$ 10.500 com recursos do Fundo Municipal 
de Trânsito

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Que energia!
Uma leitura atenta do 
balanço da Eletrobrás 
publicado nos jornais mostra 
cifras que confrontam a ideia 
de gente do governo - desde 
a gestão de Michel Temer - 
de privatização da estatal de 
energia. A empresa obteve 
receita líquida de mais de R$ 
6 bilhões em 2019 - e mais de 
R$ 7 bilhões no ano anterior. 
A pergunta que gritam 
os funcionários: para que 
privatizar uma superavitária 
dessas? Em tempo, o 
balanço mostra o dinheiro 
que corre pelas linhas da 
Eletrobrás. Apenas para duas 
companhias de seguro foram 
pagos R$ 700 milhões para 
assegurar os ativos da estatal.

Na gaveta
Passaram-se 34 dias desde 
o primeiro pedido de 
impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro, e a Mesa da Câmara 
já mostrou que não quer 
confusão. Parou “em análise”.

Tinta fraca
Aliás, o documento 
protocolado tem erros 
crassos de regimentos, 
conforme a Coluna apurou. 
Foi feito pelo deputado 
distrital Leandro Grass, do DF.

Água no barco
Num momento em que 
brasileiros mais precisam de 
emprego, o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
cedeu à oposição e deixou 
caducar a MP 905 - a 
chamada Verde e Amarelo -, 
que facilitava a contratação 
de jovens e de adultos acima 
de 55. Deputados (de vários 
partidos) se desdobraram 
numa madrugada, há dias, 
para aprovar o texto.

Água no barco 2
“Discordo que o Congresso 
precisasse de tempo. 
A proposta passou por 
debates intensos. Recebeu 
2 mil emendas na Comissão 
Especial”, lamenta o 
deputado Laércio Oliveira 

(Progressistas-SE), autor da 
emenda que beneficia os 
“maiores de 55”.

Vírus no bolso
A esperada crise financeira, 
efeito direto da pandemia no 
confinamento forçado, atingiu 
em cheio as famílias brasileiras. 
De acordo com sondagem da 
Paraná Pesquisas, 81% dos 
entrevistados disseram que 
foram afetados diretamente. No 
cenário geral, 16,2% disseram 
que não foram atingidos, e 1,9% 
não souberam responder. A 
pesquisa ouviu 2.218 brasileiros 
de 212 cidades dos 26 estados e 
DF, de 13 a 16 de abril.

Sofra, motorista 
A prefeitura da pequena 
Agudos (SP) resolveu inovar. 
Gasta perto de R$ 15 mil 
para abrir buracos no asfalto 
das ruas a fim de testar sua 
qualidade. E o motorista sofre. 

Do malhete
A pandemia atrapalhou 
também os planos da 
Maçonaria. O Superior 
Tribunal Eleitoral Maçônico 
do Grande Oriente do 
Brasil adiou para 2021 as 
eleições para Orador e 
Administradores das Lojas de 
sua jurisdição.

Terra mãe
Só no domingo, a Guarda 
Nacional deteve 14 pessoas 
nas ruas de Lisboa, que 
desobedeceram as regras 
de confinamento. Desde o 
início da “quarentena”, mais 
de 2 mil comércios foram 
multados.

Ponto Final
“Eu já estou no Poder 
(...)eu sou realmente a 
Constituição”. Do presidente 
Bolsonaro, ontem, na porta 
do Palácio da Alvorada.
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Ação contra a dengue é
realizada no Jabuticabeiras

As ações contra a dengue conti-
nuam intensificadas em Umuarama 
para eliminar focos do mosquito 
transmissor e conter o avanço da 
doença. Nesta segunda-feira, 20, 
a Vigilância em Saúde Ambiental 
recebeu o reforço de atiradores do 
Tiro de Guerra 05.012 e realizou um 
“pente-fino” no Parque Jabuticabei-
ras, com a finalidade de recolher pos-
síveis criadouros do Aedes aegypti, 
na tentativa de interromper o ciclo 
reprodutivo do mosquito – também 
responsável pela transmissão da 
febre chikungunya e do zica vírus.

O trabalho é necessário porque 
Umuarama tem hoje um dos índi-
ces mais altos de casos confirma-
dos de dengue dos últimos anos. 
Conforme o último boletim da Coor-
denadoria de Vigilância em Saúde 
(Covisa), a cidade tem 1.812 pes-
soas com dengue, outras 3.533 
aguardam resultados de exames 
que podem descartar ou confirmar 
a doença e 1.995 suspeitas foram 
descartadas, em um total de 7.340 

notificações de agosto/2019 até a 
manhã desta segunda.

Os agentes de combate a ende-
mias (ACE) e os atiradores, além 
de outros voluntários, recolheram 
mais de 100 objetos inservíveis 
em condições de acumular água 
e favorecer a reprodução do mos-
quito. “Realizamos vistorias em 
12 quarteirões do Jabuticabeiras, 
com uma equipe de 18 pessoas, e 
eliminamos um foco do mosquito. 
É um volume grande, apesar de 
todas as ações realizadas pelo 
município para manter os quintais, 
terrenos e logradouros públicos 
limpos”, disse o chefe da Vigilância 
em Saúde, Carlos Roberto da Silva.

Para o prefeito Celso Pozzobom, 
os números aumentam diariamente 
apesar do recorde de recolhimento 
de materiais inservíveis do Pro-
grama Bairro Saudável neste ano 
(1.422 toneladas) e das diferen-
tes medidas de controle, fiscali-
zação e ações de enfrentamento 
realizadas pelo município, como 

mutirões, visitas domiciliares, vis-
torias aéreas (com apoio de drone) 
e divulgação institucional.

“A dengue faz parte da cultura 
do povo. Todo mundo sabe como 
ela se propaga e o que é preciso 
fazer para conter sua expansão. 
Basta eliminar os recipientes que 
acumulam água e acabar com os 
criadouros do mosquito, que ficam 
nas casas e quintais da população. 
Porém, não basta saber, tem que 
fazer”, apontou o prefeito. “Infeliz-
mente ainda falta consciência da 
população”, disse.

A incidência de dengue está 
ligada à infestação da cidade pelo 
mosquito transmissor. “Sem mos-
quito não teríamos dengue, mas 
infelizmente a população tem se 
descuidado. Às vezes uma pessoa 
que mantém o quintal limpo e cui-
dado acaba contraindo a doença por-
que o vizinho não faz a sua parte. 
Temos que cuidar da nossa casa e 
das imediações”, disse a secretária 
municipal de Saúde, Cecília Cividini.

 A construção da ponte sobre o Córrego 
Figueira, no Parque Dom Bosco, entrou na reta 
final. No último sábado, 18, foram lança-
das as vigas em concreto armado – padrão 
rodoviário – que vão sustentar a passagem 
da Avenida Malta e permitir a ligação dos 
moradores do Parque Bonfim e bairros próximos 
à região central, por meio da nova via em fase 
de implantação. Com a finalização das alas e a 
colocação das vigas, a empresa responsável pela 
obra vai agora concretar a base do tablado, 
implantar as guarnições e realizar os serviços 
complementares para concluir o trabalho. O 
prefeito Celso Pozzobom disse que a conclusão 
da ponte também permitirá agilizar as obras de 
pavimentação da Avenida Malta, que estão em 
andamento do lado do Parque Dom Bosco e 
em algumas semanas serão iniciadas também na 
outra margem do córrego, no Jardim Firenze.
 

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Material de limpeza é doado ao 
município por empresa da cidade

Gasolina fica 8 por cento mais barata
Com a cotação do petróleo 

despencando no mercado interna-
cional, a Petrobras anunciou mais 
uma queda nos preços dos com-
bustíveis. O litro da gasolina ficou 
8% mais barato em suas refinarias 
e o do diesel S-10 e S-500 para 
consumo automotivo caiu 4%.

Para o consumo em usinas 

térmicas, o S-10 foi revisado 
em 4,2% para baixo e o S-500, 
em queda de 4,1%. A Petrobras 
baixou também o valor do diesel 
marítimo em 4,1%.

Na prática, segundo fonte do setor, 
o litro da gasolina ficou R$ 0,0794 
mais barato, enquanto os preços 
do diesel automotivo - S10 e S500 

- foram reduzidos em R$ 0,0597.
Para o especialista em Petróleo 

e Gás da INTL FCStone, Thadeu 
Silva, com a demanda em queda, 
por conta dos desaquecimentos 
de economias em todo o mundo, a 
Petrobras não tem outra alternativa 
a não ser baixar seus preços para 
brigar pelo mercado interno.

A Prefeitura de Umuarama vem 
recebendo importantes doações de 
empresas locais para fazer frente 
às demandas que surgem a cada 
dia, no enfrentamento da pandemia 
de coronavírus. O prefeito Celso 
Pozzobom é muito grato aos empre-
sários que demonstram sensibili-
dade com a situação vivida pelo 
município e colaboram com produ-
tos com os quais têm sido possível 
alimentar famílias em situação de 
vulnerabilidade, fortalecer a atua-
ção do setor de saúde e reforçar as 
medidas de higienização e limpeza, 
para engrossar as barreiras e evitar 
a disseminação do vírus.

Ontem (20), a Assistência Social 
recebeu 52 unidades de saponá-
ceo de 300 gramas, 14 frascos de 
desinfetante de 500 ml de fragrância 
limão e dois com aroma de pinho e 
36 unidades de limpador perfumado 
de 500 ml. Os produtos foram doa-
dos pela Magic Limp Produtos de 
Limpeza, de Umuarama, e serão 
encaminhados para utilização pela 
Apromo e Centro Pop.

“Estabelecemos uma parce-
ria com a empresa, na pessoa da 
proprietária Leila Cristina Gonzaga 
Florian, que fará doações mensais 
de produtos de higienização e lim-
peza e desta forma contribuirá para 

atendermos entidades assistidas 
pela Prefeitura, por meio da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social”, 
informou Cátia Freitas Sari.

AGRADECIMENTO
A secretária de Assistência 

Social, Izamara Amado de Moura, 
e o prefeito Celso Pozzobom agra-
deceram a iniciativa da empresá-
ria, destacando a doação pelo 
grande alcance que terá não só 
na prevenção ao coronavírus, 
mas também na manutenção da 

limpeza das entidades.
“Deixo aqui o meu reconheci-

mento por esta importante ajuda 
e tenho cer teza que o material 
será um aliado no combate a essa 
pandemia nas nossas entidades. 
Espero que essa ação inspire 
outros empresários da cidade. A 
Prefeitura está fazendo todos os 
esforços possíveis para enfrentar 
a situação e a colaboração da 
sociedade é muito impor tante”, 
completou Pozzobom.

FOI estabelecida uma parceria entre a Prefeitura e a empresa que fará doações mensais de produtos de 
higienização e limpeza

TIAGO BOING/ASSESSORIA/PMU
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Após comprar R$ 36 mil em 
contrabando homem é preso

A Pol íc ia Mil i tar Rodoviár ia 
apreendeu 20 mil maços de cigar-
ros contrabandeados na cidade de 
Taciba, interior de São Paulo. A 
abordagem fez par te da Operação 
Tiradentes e aconteceu por volta 
das 5h do domingo (19).

Os policiais militares do grupo 
Tático Ostensivo Rodoviário abor-
daram o motorista de um veículo 
Zafira, na altura do quilômetro 140 
da rodovia SP-421.

No interior do veículo estavam 40 
caixas de cigarros oriundos do Para-
guai, totalizando 20 mil maços. O 
motorista não apresentou documen-
tação fiscal e informou que pegou a 
mercadoria em Umuarama, pagando 
R$ 36 mil. Ele disse que iria realizar 
a revenda em Paraguaçu Paulista, 
cidade do interior de São Paulo. O 
homem foi detido em flagrante e 
encaminhado à Delegacia da Polícia 
Federal de Presidente Prudente, onde 
a ocorrência foi registrada. CIGARROS contrabandeados foram comprados em Umuarama e seriam vendidos no interior de São Paulo

‘Boca de fumo’ em 
Maria Helena
PMs prenderam em Maria Helena 
duas pessoas acusadas de tráfico de 
drogas. Foram apreendidos quase 7 
quilos de maconha. Informações davam 
conta de que um homem chamado de 
“Zóio”, morador de Umuarama, iria 
até Maria Helena buscar drogas. O 
entorpecente seria vendido na Capital 
da Amizade. Ao descobrirem o ponto 
da entrega, os PMs do Rotam e Canil 
foram até o local e o cão farejador 
Huck encontrou uma mala com 9 
tabletes de maconha. A moradora 
disse que um homem conhecido como 
“Madruga” havia pedido para deixar as 
drogas lá, inclusive tentou comprovar 
a informação dizendo que havia 
mensagens no celular. Além das drogas, 
o celular foi apreendido, assim como 
uma balança de precisão e uma faca. A 
dupla foi presa em flagrante.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Policiais ambientais de Umuarama apreenderam no domingo (19) R$ 3,5 mil em 
espécie, na rodovia PR-323 perto de Perobal. Ninguém foi preso. A equipa avistou 
uma Toyota Hilux prata estacionada em um posto de combustíveis. Quando o motorista 
notou a viatura seguiu em alta velocidade no sentido a Cafezal do Sul realizando mano-
bras perigosas. Houve uma perseguição, porém o condutor dispensou um envelope na 
via e por essa razão os policiais os perderam de vista. Quando foram analisar o que havia 
dentro da embalagem encontraram diversas cédulas de R$ 10 e R$ 20.
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Seu otimismo é claramente sentido 
por aqueles que o rodeiam. Não hesite 
em espalhá-lo ao seu redor. Você está 
saudável, terá reflexos melhores e se 
sentirá mais leve.

De repente você se sente tomado por 
uma sensação de liberdade. Evite 
tomar grandes decisões de hoje. Você 
tem uma sensação de serenidade e 
calma, o que lhe permitirá recarregar 
as baterias. Você precisa disso.

G
êm

eo
s Sua franqueza é cada vez mais óbvia 

e tem maior impacto. Você está mais 
próximo de pessoas mais maduras. 
Você está mostrando sinais de defi-
ciência de cálcio nos ossos e dentes, 
tome providências antes que isso se 
torne um problema.

C
ân

ce
r

Você está particularmente atraído 
por experiências insólitas. Pense nas 
consequências antes de se apressar! 
Relaxar em casa de forma despreocu-
pada seria tentador, por isso verifique a 
hora de fazê-lo sem se sentir culpado.

Você está particularmente atraído 
por experiências insólitas. Pense nas 
consequências antes de se apressar! 
Relaxar em casa de forma despreocu-
pada seria tentador, por isso verifique a 
hora de fazê-lo sem se sentir culpado.

Os passos que você tomou alcançam 
resultados hoje. É hora de formalizar 
as coisas! Você está de volta em sua 
melhor forma e será fácil abandonar 
um mau hábito.

O clima poderia ser tenso no aspecto 
emocional. Você vai encontrar um 
equilíbrio, então começar a pensar. 
As circunstâncias são uma razão para 
manter sua vida privada separada. Não 
há nuvens à vista.

E
sc

o
rp

iã
o Você vai estar cheio de autoconfiança, 

talvez até demais, e isso poderia levá-lo 
a um conflito. Você precisa se movi-
mentar, você se sente inquieto. Cana-
lize suas energias em um esporte, que 
também regulará o seu apetite.

A intervenção de alguém próximo a 
você vai ajudá-lo a terminar um projeto 
que se tornou muito pesado. Você vai 
ficar muito bem quando definitivamente 
colocar o passado para trás, você é o 
seu maior obstáculo.

C
ap

ri
có

rn
io Você vai encontrar mil e uma coisas para 

fazer hoje. Vá com calma! E tome o seu 
tempo. Você está em excelente forma, ape-
sar de ser cada vez mais emotivo, o que 
está fazendo você se comportar de forma 
descontrolada, mas esses excessos estão 
fazendo você se sentir mais otimista.

A
q
u
ár

io

Não dê tanta importância aos a deta-
lhes e vá direto ao que é importante 
- você não tem tempo a perder! Respire 
mais profundamente, isso vai ajudá-lo 
a se sentir calmo e você vai precisar 
disso para lidar com todas as mudan-
ças que está fazendo.

A maneira como você se expressa pode 
ser insolente, mas vai fazer você supe-
rar alguns obstáculos - a sua audácia 
terá suas recompensas! Você se sente 
apto porque está feliz, mas seu corpo 
ainda precisa descansar um pouco.

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Malhação

Ellen, Tina, Lica e Benê disfar-
çam para que Keyla não per-
ceba o motivo da discussão. 
Marta tenta convencer Lica 
a se entender com Clara. 
Keyla descobre a página de 
Deco aberta no computador, 
e Benê fica nervosa. Ellen 
vai ao hospital se aconselhar 
com a mãe, e Nena a orienta 
a procurar Dóris. 

Novo Mundo 
J oaqu im  ass i s t e  ao 

casamento de Anna. Ger-
mana e Licurgo tentam 
comprar um escravizado. 
Leopoldina percebe os olha-
res de Dulcina para Pedro. 
Thomas consegue adiar o 
processo de Domitila. Leo-
poldina surpreende Dulcina. 
Joaquim decide ir embora 
e leva Quinzinho com ele. 
Anna se prepara para sua 
noite de núpcias. Joaquim e 
Quinzinho chegam à aldeia. 
Anna muda seu visual. 

Totalmente demais 
Débora diz a Cassandra 
que a agressão de Eliza ao 

Comendador foi amplamente 
divulgada. Rafael comenta 
com Lu que Sofia foi um 
grande amor. Fabinho fica 
surpreso ao ver Germano e 
Lili se beijando. Jonatas con-
forta Eliza. Rosângela conta 
para Jonatas que Florisval se 
mudou para Curicica. 

Fina Estampa 
Renê e Guaracy convidam 
Griselda para jantar. Quinzé 
fala com Dagmar sobre o 

encontro com Teodora. Renê 
e Guaracy se surpreendem 
com o novo visual de Gri-
selda. Letícia ignora Juan. 
Tereza Cristina surpreende 
Griselda e Guaracy jantando 
com Renê. Beatriz incentiva 
Danielle a lutar para ficar 
com Pedro. Paulo e Esther 
têm uma grande discussão. 
Celina e Henrique chegam à 
casa de Danielle e os três 
trocam acusações. Teodora 
olha a foto de Quinzinho. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 28

QBRF
QUITINETE

EMUDECER
ABECEAMA

RASUS
CAPFACA

DETALHES
CENAA

GUDA
SONOTEL

BISBRASA
GOMADS
IOBOB

ALVENARIA
OBRIGADO

Pode
acarretar a
anulação 

do contrato

Instituto
Militar de 

Engenharia 

Oficina
para

recapear
pneus

Traba-
lhoso;
difícil

Talher
cortante

(?) aegypti:
o mosquito
da dengue

Sílaba 
de "tanto"

Recintos
de escolas

Minúcias;
porme-
nores

Telefone,
na

linguagem
internauta

Banco in-
ternacional

(sigla)

Vladimir
Brichta,

ator

Para o;
em dire-

ção a

Animais
bravos

Há
(pop.)

Louça
sanitária

(?) Andra-
da, ator

Gosta
muito de
Conserva

em sal

Quarto-
sala

conjugado
Fazer calar 

O 
alfabeto
Capítulo
(abrev.)

Parte de
um filme
Causa do

bocejo

Ofício de
pedreiro

Expressão 
de gratidão

Carvão do
churrasco
Reduzir

a pó 

(?) Esponja:
mora em
um aba-
caxi (TV)

A voz 
da soprano

Que
bom!

Bolsa, 
em inglês

Pedido
de fãs em

shows
(?) de

mascar:
chiclete

Iodo
(símbolo)

3/bag — bid. 5/aedes. 6/penoso. 9/quitinete.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para Ro-
drigo Ribeiro Munhoz, Rogério Gomes, 

Lourdes Lujan,  José Lopes da Silva, Ju-
liana Barbosa,  Carlos Eduardo, Amanda 
Mackert dos Santos, Gláucio Francisco 
Moura Cruvinel e Luiz Carlos Baisch. 

Amanhã (22) Antonio Fiel Cruz Junior, 
Marcos Barbieri, José  Luiz e Oliveira, 
Natanael Resende Picaço, José  Ivo 

Gomes da Silva, Rodrigo Marcelo Moro, 
Regina Celi Oliveira e Rosi Mara Toesca. 

Da coluna: felicidades. 

Não havíamos 
marcado hora, não 
havíamos marcado 
lugar. E, na infinita 

possibilidade de 
lugares, na infinita 
possibilidade de 
tempos, nossos 

tempos e nossos lu-
gares coincidiram. E 
deu-se o encontro.“  

(Rubem Alves)

RECORDANDO
VIVIANE GARCIA e TATI BRASILEIRO iluminam a coluna deste feriado, em  

evento de moda & décor, na loja House Design

THIAGO CASONI
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CAUSA NOBRE
O Instituto Nossa Senhora Aparecida 

protocolou memorando junto a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola, visando 
mobilizar empresas para a confecção de 

lençóis e roupas hospitalares. “Esta-
mos precisando de tecidos e também da 
parceria com empresas que confeccionem 
as roupas e lençóis hospitalares, hoje um 
produto muito escasso no mercado devido 
à crise mundial do coronavírus”, disse a 

assistente social do Nossa Senhora, Joice 
Krominski Graça. Segundo ela, as roupas 
hospitalares são itens de suma importân-
cia no enfrentamento do Covid-19, espe-
cialmente para proteção dos profissionais 

de saúde e dos pacientes.  

NEWS
Uma tendência que já está acontecendo 

nos EUA, aplicativos que serão capazes de 
transmitir shows ao vivo. Cada artista terá 
o seu e o espectador pagará em média 5 
dólares. Isso simplesmente acaba com a 

dependência dos cantores em se submeter 
às regras do YouTube. Gustavo Lima já 
cutuca a Rede Globo de vara curta.....IR ALÉM

Vem aí a 4ª Semana de Gestão Aciu. Em tempos de Co-
vid, as palestras serão transmitidas pelo YouTube, sem-
pre às 8h, no canal da Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola. Com o tema ‘É Preciso ir além do Suficien-
te’, a programação contará com Débora Furlan (Inteli-
gência emocional como estratégia de vendas e lideran-
ça, no dia 28), Lauriê Silva (Comunicação assertiva no 
atendimento, no dia 29) e Ana Paula de Lima da Silva 
(Fatores que influenciam o atendimento e a satisfação 
do consumidor, no dia 30). Informações complementa-

res pelo telefone (44) 3621-6700. 

Recuerdos Vitivinícolas!

Em meio a quarentena, a coluna recorda o brinde das confreiras 
da Parceiros do Vinho -, Carol Amanda, Eliane Freitas e Adriana 

Moro, no ano que passou

THIAGO CASONI
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COBALT 1.4 LTZ ..................................................13/14 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 37.900,00
COBALT 1.8 LTZ AT ............................................16/17 ............... AZUL.............................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 49.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ......................................13/14 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 46.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO .......................17/17 ............... VERMELHO ................COMPLETO, AUT, COURO, TS ............... R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .......................................14/14 ............... PRATA ...........................COMPELTO, AUT, COURO ...................... R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .......................................15/15 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 54.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...............................17/18 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...............................17/18 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 74.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO ...............................17/18 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................17/18 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................17/18 ............... PRETO ..........................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 77.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 86.900,00
FORD KA 1.0 SE ..................................................19/20 ............... PRETO ..........................COMPLETO .................................................. R$ 41.900,00
FOX 1.0 ..................................................................13/14 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 33.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC .........13/13 ............... PRETO ..........................COMPETO .................................................... R$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX ..................................................13/14 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 35.900,00 
MALIBU LTZ .........................................................13/13 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 63.900,00
ONIX 1.4 ACT  .....................................................16/17 ............... PRETO ..........................COMPLETO .................................................. R$ 53.900,00
ONIX 1.4 LTZ........................................................16/16 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT .................................................18/19 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 59.900,00
PRISMA 1.0 LT .....................................................14/15 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 35.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ............................................16/17 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 49.900,00
PRISMA 1.4 LT .....................................................18/19 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ..................................................17/18 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...........................................16/17 ............... VERMELHO ................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 49.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 ..........................................17/18 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 94.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .................................................17/18 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 57.900,00
TOYOTA SW4 SRV 4X4 .....................................13/13 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO ....................R$ 124.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ............................................15/16 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT .........................................15/15 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT, TS ................................. R$ 62.900.00
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
NATALIA DE LUCENA SILVA 
GARCIA, inscrita sob nº CPF 
075.488.588-29, estabelecido na 
Avenida São Paulo, 4944, Zona II, 
CEP 87501-420, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 25.242. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A Unipar oferta diversas opções de pós-
graduação no modelo MBA (Master of Business 

Administration), indicado aos profissionais da área 
de gestão empresarial interessados em aprimorar 

os conhecimentos. Em Umuarama, um dos cursos é 
o MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria. As 

inscrições estão abertas.
O curso capacita os profissionais a dominar os 

mecanismos, estratégias e controles necessários 
à otimização da controladoria, auditoria e gestão 
financeira. Além disso, prepara para a gestão de 
empresas, de modo a torná-las mais eficientes 
e eficazes, proporcionando conhecimentos de 

auditoria interna e externa.
Durante as aulas, os pós-graduandos vão estudar 

disciplinas que foram elaboradas de acordo com as 
propostas do projeto pedagógico, o qual atende as 

exigências do MEC. 
Para alcançar os objetivos propostos, a coordenação 
montou um corpo docente experiente, formado por 
profissionais com vasta experiência na área, sendo 

especialistas, mestres e doutores. O regime de aulas 
será quinzenal (aos sábados de manhã e tarde).

Saiba mais no site www.unipar.br 

Executivos, gestores, empreendedores, 
contadores, administradores e profissionais 

de áreas afins podem se inscrever

MBA em Finanças, 
Controladoria e Auditoria 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade.

Programa de Fidelização   

Antecipada 
segunda

parcela dos 
R$ 600

O presidente da Caixa, Pedro Gui-
marães, anunciou ontem (20) à tarde 
que o governo federal decidiu anteci-
par o pagamento da segunda parcela 
do auxílio emergencial de R$ 600 para 
esta quinta-feira (23/04) para todos 
aqueles trabalhadores informais e 
registrados no Cadastro Único que já 
receberam a primeira parcela e nasce-
ram em janeiro ou fevereiro.

Segundo Guimarães, também 
nesta quar ta-feira mais de 7 
milhões receberão os primeiros R$ 
600. E parte desses que atende-
rem os requisitos já poderá receber 
a segunda parcela na quinta-feira.

O ministro Onyx Lorenzoni, da 
Cidadania, informou que até a pró-
xima sexta-feira (24) 42 milhões de 
brasileiros serão beneficiados com 
o auxílio emergencial. “Nenhum 
país fez um movimento desse 
tamanho. Quero enfatizar que esta-
remos bancarizando [colocando no 
sistema bancário ao abrir contas] 
mais de 20 milhões de brasilei-
ros”, afirmou Onyx.

Segundo o ministro, o auxílio “é 
vital para a sobrevivência nesse 
momento”. “O presidente Bolso-
naro olha um todo e nos determina 
que não deixemos nenhum brasi-
leiro para trás”, disse.
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Confirmado o 4º caso positivo 
de coronavírus em Umuarama

O quarto caso de coronavírus de 
Umuarama foi confirmado pela Secre-
taria Municipal de Saúde na tarde de 
ontem (segunda-feira, 20). A paciente 
que está em tratamento e observação 
trata-se de uma mulher de 61 anos. 
Moradora em Umuarama, ela permane-
ceu durante um período de aproxima-
damente 30 dias cuidando da mãe, 
em São Paulo e apresentou os sin-
tomas da Covid-19 no último dia 14, 
assim que retornou do Estado vizinho.

A mulher procurou atendimento 
médico em Umuarama onde foi sub-
metida a exames e a contaminação foi 
confirmada pelo Laboratório Central do 
Estado (Lacen).

A paciente está hospitalizada na 
enfermaria do hospital de referência 
para tratamento do coronavírus na 
cidade, o Uopeccan.

ISOLAMENTO
A secretária Municipal de Saúde Cecí-

lia Cividini (Saúde) informou ontem que 
os familiares da paciente infectada com 
a doença, além de demais pessoas que 
eventualmente tiveram contato com a 
mulher, foram encaminhadas ao Pronto 
Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia, 
examinados, orientados e colocados em 
isolamento domiciliar. Nenhum deles havia 
apresentado sintomas da Covid-19.

“O contato mais próximo foi com o 
marido, dois filhos e netos. Mas todos 
estão assintomáticos para Covid-19 

Atualização
Um caso de morte por coronavirus foi registrado na região de Paranavaí. O 

paciente do sexo masculino que foi a óbito residia em Santa Mônica, tinha 85 anos. As 
19 confirmações da segunda-feira (20) foram registradas nos municípios: Apucarana 

(1), Curitiba (9), Fazenda Rio Grande (1), Ibiporã (1), Jacarezinho (1), Londrina (2), Pato 
Branco (1), Pinhal de São Bento (1), Telêmaco Borba (1) e Umuarama (1).

até esta segunda-feira”, disse a secre-
tária. Além dos quatro casos confirma-
dos (sendo dois já curados, um em 
isolamento e a paciente internada), a 
cidade tem hoje 91 casos suspeitos 
em acompanhamento e mais três pes-
soas hospitalizadas (duas em enfer-
marias e uma em UTI). Outras 145 
suspeitas já foram descartadas.

O boletim epidemiológico do corona-
vírus do Governo do Estado também 
registrou ao final da tarde de ontem 
o quarto caso confirmado da doença 
em Umuarama e ainda atualizou a 
quantidade de casos confirmados 
em todo o Paraná. Até ontem haviam 
1007 casos de pessoas infectadas e 
419 estavam recuperados.

DIVULGAÇÃO

A paciente está hospitalizada na 
enfermaria do Uopeccna, hospital 
de referência para tratamento do 
coronavírus 
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